CONFERENCE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1:

Bước 2:

Mở app QUICKOM vừa tải về, nhấn TẠO
TÀI KHOẢN sau đó điền đầy đủ thông tin
để tạo tài khoản mới.

Nhập mã kích hoạt gồm 4 ký tự mà hệ
thống gửi về email đã đăng ký.

Bước 3: Tại Trang chủ

Truy cập https://quickom.com/downloads 

để tải QUICKOM về máy.

1. Bắt đầu một hội nghị: Tự tạo
nhanh cuộc hội nghị.

2. Lên lịch hội nghị: Thiết lập thời
gian để bắt đầu hội nghị.

3. Tham gia hội nghị: Dán đường
link hội nghị cần tham gia tại đây.

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC HỘI NGHỊ

1

2

1

Host nhấn nút để mở phòng hội nghị

2

Link dành cho người tham dự

LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

1. End-to-end Encrytion Mode: Cuộc họp được thực hiện trên server của người mở phòng, tối đa 6 người tham gia.

2. Meeting Mode: Dành cho cuộc họp/hội nghị cho phép 6 người đầu tiên tự động tham gia với tư cách là người
diễn giả.

3. Conference Mode: Để tổ chức hội nghị và lớp học cho tối đa 10.000 người tham gia đồng thời giúp tối ưu hóa
việc sử dụng băng thông. 

4. Theater Mode: Cung cấp chất lượng âm thanh và hình ảnh HD. Yêu cầu băng thông cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT
1

Vị trí người tham dự đều bị tắt micro
(tối đa 10.000 người).

2

Vị trí diễn giả đã được bật chức năng micro,
tương tác và chia sẻ màn hình (Tối đa 6 người).
SEND invite:

1

Mời người tham dự thông qua Email.

(1,000
)
(1,000)

Present/Stop Present:
Cho phép/Ngưng cho phép người tham dự
trình bày/chia sẻ màn hình trực tiếp.

Make interpreter:
Chỉ định làm người phiên dịch.

2
- Pin member: Chọn Diễn giả hiển thị ở màn
hình trung tâm.

- Make Co-Host: Chỉ định làm Co-Host.

- Stop video/audio: Tắt hình/tiếng của người
tham dự.

- Remove: Loại người tham dự ra khỏi phòng.

CHANGE VIDEO
BACKGROUND:



Thay đổi phông nền bằng
video hoặc hình ảnh sẵn có,
đồng thời cho phép người
tham gia ở những nơi khác
nhau vào cùng một phông
nền.

Mute/Unmute:

Start/Stop Video:

STOP SPEAKER:

InterpreTATION:

RECORD

Bật/Tắt âm thanh. Lựa chọn mic
phù hợp nếu sử dụng mic phụ.

Bật/Tắt hoặc thay đổi phông
nền bằng video.

Tắt loa

Bật nghe người

Ghi lại hội nghị.

phiên dịch.

SHARING:

Go Invisible:

LIVE:

ScENCE:

Your screen: Chia sẻ và tương tác trực tiếp.

Youtube: Chia sẻ video từ Youtube

Ẩn tạm thời ở
màn hình chính.

Livestream lên
facebook và youtube.

Thay đổi hình nền

YÊU CẦU KỸ THUẬT
KHI SỬ DỤNG
Hệ điều hành khả dụng

Windows 7


MacOSx 10.13
High Sierra

Tải App

Android 8

Trình duyệt khả dụng

Google Chrome
Firefox
Microsoft Edge

Google Chrome
Firefox

Tải App

Google Chrome 

70.x.x

Thiết bị luôn cho phép bật
Tốc độ Internet cần sử dụng
Phiên bản Quickom

Camera & Microphone
Trên 10 Mbps
Thường xuyên kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của Quickom

LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG
Luôn cập nhật phiên bản mới nhất của QUICKOM bằng cách vào Cài đặt và nhấn Kiểm tra cập nhật như
hướng dẫn:
1

2

Hotline: 0898 990 768

https://quickom.com/

contact@beowulfchain.com

Hotline: 0898 990 768

https://quickom.com/

contact@beowulfchain.com

